Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
e
3 zondag door het jaar B, 24 januari 2021
Zondag in de bidweek voor de eenheid van de christenen
Welkom

Overweging

Welkom in de bidweek voor de eenheid van de
christenen.
Ook al is het geen roepingenzondag toch horen wij
vandaag een verhaal over hoe mensen geroepen
worden om het goede nieuws te gaan brengen.
Welk nieuws? Het nieuws dat God aan alle mensen,
geen één uitgezonderd, recht en vrede wil geven, dat
Hij allen liefheeft. En dat Hij licht in de harten van al
die mensen wil doen opgaan voor wie het leven duister
is.
Ook wij worden geroepen om dat goede nieuws te
verkondigen.

Deze week is het de Gebedsweek voor de eenheid.
Het christendom begon zo’n beetje bij de roeping van
de eerste leerlingen. Bij die kleine groep die Jezus
volgde, leerlingen. Later zou Hij hen vrienden
noemen. Zij gingen op pad om mensen te vissen. In die
eerste tijd tekenden zich ook al de eerste conflicten af,
problemen, misverstanden.
We zijn tweeduizend jaar verder. Het christendom is
gegroeid, maar helaas sterk verdeeld. En toch: overal
treffen we mensen die luisteren, zich durven te laten
raken, in beweging komen en de Blijde Boodschap vol
liefde uitdragen en voorleven.
Het is goed om steeds opnieuw te delen wat je
gemeenschappelijk hebt: de verhalen van de Schrift,
die krachtige teksten over Jezus, de vreugde van het
evangelie, dat wat ons steeds opnieuw kan raken en
doet omkeren.
Als iets ons raakt dan kan dat voelen als dat je
geroepen wordt; een roeping.

Evangelie: Marcus, 1, 14-20.
Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde
Boodschap. Hij zei: De tijd is vervuld en het Rijk Gods
is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag
Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij
bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren
namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: Komt, volgt Mij,
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden
Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van
Zebedeüs, met zijn broer Johannes; ook zij waren in
de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader
Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en
volgden Hem.

In het evangelie roept Jezus de eerste leerlingen, zij
waren visser van beroep.
En Hij vraagt hen om voortaan met Hém in zee te gaan
en mensen te gaan vissen. Onmiddellijk volgen ze.
Jezus volgen, zijn leerling willen zijn, christen zijn,
dat vraagt om op te houden met het maken van allerlei
bedenkingen: ‘Ik zou dat en dat wel willen doen, maar
ik heb het al zo druk’.
En wat nog beter klinkt: ‘Als ik iets doe, wil ik het
goed doen, en daarom doe ik het maar niet’.
‘Als mijn vriend of vriendin dat ook wil, dan wil ook
wel mee doen’. En dus wacht je af, bang dat een ander
het raar vind dat jij de eerste stap zet. Bang voor de
reactie van anderen: wat zullen ze wel niet zeggen…..
Uitvluchten (smoesjes) die wij ter verdediging
gebruiken om het goede dat we zouden moeten doen,
alsmaar uit te stellen. Dat is niet wat Jezus vraagt. Hij
vraagt ons te volgen zonder meer, want Hij heeft
immers een blijde boodschap en ons wordt gevraagd
daarin te geloven. En als je ergens wérkelijk in
gelooft, dan ga je er toch voor? Dan durf je toch te
volgen?
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Vissers waren eenvoudige mensen, maar ze waren
kennelijk goed genoeg. Dus de uitvlucht dat we te
weinig kunnen en te weinig weten gaat niet op. En ook
niet dat we nog zo jong zijn, want iedereen kan wel
iets doen.
Vissers van mensen werden de leerlingen en ook wij.
Ver weg of dichtbij, dat maakt niet uit.
Wat ons met ingang van heden te doen staat, heet in
het evangelie vandaag: mensen redden uit een zee van
ellende. Mensen moeten worden opgevist uit de chaos
van de wereld. Dat hoeven geen grootse dingen te zijn.
Als je dat wel kunt prima natuurlijk, maar je helpt
iemand al door een vriendelijke groet, of die hand op
de schouder.
Door even iemand te bellen of via Whats-app contact
te zoeken als hij of zij het ergens moeilijk mee heeft.
Op die manier wordt je een visser van mensen. Want
je vist met wat je doet, mensen uit hun moeilijkheden
weg. Ook al is het soms maar voor even, het is wel
belangrijk. En dan maakt het niet uit bij welke kerk of
geloofsgemeenschap je hoort. Deze roeping is
hetzelfde. En we worden ook niet alleen geroepen tot
mensen die geloven. Het gaat om alle mensen, wie of
wat ze ook zijn.

Gebed
Goede God, in deze internationale bidweek
bidden we om eenheid en verbondenheid
tussen belijders van verschillende religies.
We bidden voor onze kerken in heel die bonte
verscheidenheid, dat we, in dialoog, delen wat we
gemeenschappelijk hebben, dat het evangelie daarbij
het richtsnoer is, dat we elkaar waarderen en steeds
meer naar elkaar toegroeien, dat we ons, ook
gezamenlijk, inzetten voor de noden van medemensen.
Mogen wij steeds opnieuw putten
uit de liefdesbron die U God ons mensen aanbiedt.
We bidden voor allen die, in Jezus’ naam, van mensen
houden.
Dat ze zich laten voeden door uw goede Geest
die waait overal waar Hij wil,
in ons eigen midden, maar ook daarbuiten.
Blijf ons ombouwen tot uw volk,
tot die ene mensenfamilie waarvoor Jezus heeft
geleefd en waarvoor Hij gestorven is. Amen.

Geroepen worden
Een mens wordt altijd geroepen
vanuit zijn dagelijks bezig zijn.
Vissen bijvoorbeeld,
als hij een visser is.
Lesgeven bijvoorbeeld,
als je leraar bent.
Autorijden bijvoorbeeld,
als je als chauffeur je brood verdient.
Als het daar waar je bezig bent,
duidelijk wordt
dat, in alles wat je doet,
het steeds om mensen gaat,
om het opvissen van mensen,
het opvoeden tot betere mensen,
het op weg helpen van mensen,
dan is je roeping begonnen.
Visser van mensen worden,
zorgende mens voor mensen worden,
zelf beter mens worden…
Daar gaat het om in elke roeping.
Wie dat echt wil beleven
zal veel achterlaten,
maar krijgt veel in de plaats.
(website Dominicanen.be)

Mededelingen
Vieringen.
De vieringen in onze parochie gaan gewoon door.
Uiteraard met in achtneming van de protocollen.
Maar juist in deze tijd vinden wij het belangrijk om
er voor de mensen te zijn.
Mondkapje in de kerk?
Het is een dringend advies
van onze bisschoppen dat u een mondkapje draagt
in de kerk en tijdens de viering. Zeker bij
binnenkomst, het verlaten of op andere momenten
dat u door de kerk rondloopt willen we u vragen om
een mondkapje te dragen.
Livestream van vieringen vanuit St. Nyk
Vorige week zondag ging het niet goed met de
livestream waarvoor onze excuses. Dit weekend is de
viering vanuit St. Nyk te volgen via de livestream op
www.dechristoffel.nl
We wensen u een prettig weekend toe en alle goeds
Het pastoresteam
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Voor de kinderen
Het evangelie van vandaag gaat erover dat Jezus de
eerste mensen vraagt, roept, om Hem te volgen.
Om met Hem mee te gaan om de mensen te vertellen
dat God wil dat iedereen het goed heeft op aarde.
Die eerste mensen werden leerlingen of apostelen
genoemd. Jezus noemde hen ook zijn vrienden.
Ze waren aan het vissen toen Hij hen riep.
Zoek het verhaal maar eens op in je kinderbijbel.
Het verhaal staat er vast in.

Jezus leert ze, in plaats van te vissen op vissen,
mensen op te vissen. Daarmee bedoelde Hij dat ze
mensenhelpers zouden worden. Zowel kinderen als
volwassenen te helpen die verdrietig zijn, die het
moeilijk hebben, die gepest worden, noem maar op.
Dat vraagt Jezus niet alleen aan de mensen van toen,
Hij vraagt het ook aan ons.
Wie zou jij kunnen helpen?
Hoe?

